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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ЗА ОБВИНИТЕЛИТЕ - БОЦА ЗА ОБВИНИТЕЛИТЕ - БОЦА 
КИСЛОРОД ИЛИ КАНТА КИСЛОРОД ИЛИ КАНТА 
ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД!?ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД!?

Нацрт-верзиите на новите законски 
предлози за Јавно обвинителство 
и за Обвинителски совет се готови, 

но падна во вода идејата странец да би-
де прв човек на Јавното обвинителство. 
Зошто? Проектот на Никола Груевски бе-
ше дочекан на нож, бидејќи многу об-
винители, па дури и правни експерти се 
најдоа затечени со неговиот предлог, кој 
всушност не претставува новина во пр ав-
ната сфера во Европската унија. Ме ѓу-
тоа, Западот одамна е цивилизиран, до-
дека народот и политичарите во Репуб-
лика Македонија сè уште живеат во пле-
менски, поточно етнички заедници, а 
нив ните "врачеви" не даваат слобода за 
владеење на правото.

Поради ова, идејата од програмата 
100 чекори не ја помина државната гра-
ница, туку веднаш беше депортирана на-
зад. Таа премногу им пречи на одредени 
моќници во правосудството, кои сè уште 
мислат дека живеат во она време. Но, 
секое време е минато, а сегашноста се 
ме нува со брзина на светлината.

Одлуката јавниот 
обвинител да го предлага 
Владата, а да го избира 
Собранието е меч со две 
острици, бидејќи 
процедурата за избор на 
првиот човек во 
Обвинителството 
останува иста, како и во 
времето на Бранко 
Црвенковски и во идилата 
на Љубчо Георгиевски. 
Имено, Александар 
Прчевски и Ставре Џиков 
се нивни производ, кој 
беше спакуван во 
најтесните партиски 
раководства и затоа 
своето реноме и име го 
изгубија во лавиринтот на 
политиката.

Во текот на истрагата, која ќе биде ко-
ординирана од јавните обвинители, Об-
винителството ќе има право да бара и 
деловни информации, или да прове-
рува состојби на сомнителни банкарски 
сметки.

Со новата нацрт-верзија од Законот 
за јавно обвинителство се дава можност 
за формирање ново обвинителство за 
борба против организиран криминал, 
на кое најмногу се противеа вишите јав-
ни обвинители. Тие беа против овој пр ед-
лог, кој како идеја никна од Одде ле нието 

Поради тоа, новата верзија на двата 
закона е компилација меѓу желбите и 
реалноста, која е сурова во однос на кон-
цептот кој го бара ЕУ, а мора да го спро-
веде Владата на Груевски.

НОВИНИ ВО 
ОБВИНИТЕЛСТВОТО

 
Министерот за правда, Михајло Ма-

невски, ветува зголемени овластувања 
на јавните обвинителства, кои досега се 

НОВИОТ РЕПУБЛИЧКИ НОВИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДРЖАВЕНДРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РМ,  ОБВИНИТЕЛ НА РМ, 
ЉУПЧО ШВРГОВСКИ, ДАДЕ ЗАКЛЕТВА, НО ИСТОВРЕМЕНО ЉУПЧО ШВРГОВСКИ, ДАДЕ ЗАКЛЕТВА, НО ИСТОВРЕМЕНО 
ТРЕБА ДА ГИ ТРЕБА ДА ГИ ПОЛОЖИПОЛОЖИ СИТЕ ИСПИТИ ОД ОРГАНИЗИРАНИОТ  СИТЕ ИСПИТИ ОД ОРГАНИЗИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ И БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТАКРИМИНАЛ И БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

концентрираа само во Законот за кри-
вична постапка. Но, заборава дека "сло-
бодата или смртта" во Обвинителството 
одат заедно со волјата на Владата или на 
парламентарното мнозинство, односно 
јавниот обвинител ќе го избира Владата, 
а Собранието ќе гласа за него.

"Тој ќе ги има сите овластувања на 
МВР и на другите државни органи за от-
кривање  кривични дела и нивните сто-
рители", изјави министерот Маневски, 
претставувајќи ги нацрт-верзиите од два-
та закона наменети за Обвинителството, 
кое и натаму ќе се бори за воздух, би деј-
ќи кислородот му го продава поли ти-
ката. 

"Во предистражната постапка има ов-
ластувања да издава наредби за при ме-
на на посебни истражни мерки, ја рако-
води предистражната постапка и ги има 
на располагање овластените служби во 
МВР, финансиската полиција и Царин-
ската управа. Не е оставено, како досега, 
дали ќе соработуваат или не", додаде Ма-
невски.

за гонење на дела од орга ни зи раниот 
криминал и борба против коруп цијата 
при Јавното обвинителство на РМ. 

Посебното јавно обвинителство за 
бор ба со организиран криминал ќе има 
свој обвинител, кој ќе работи на државно 
ниво, но во хиерархијата ќе биде по д-
реден на државниот обвинител.

Законски е регулирано и разре шува-
њето на обвинителите, кое е круцијално 
прашање, бидејќи поради незадо во ли-
телни резултати во работата можат да се 
најдат на улица, но процедурата ќе ја 
извршува независна експертска коми-
сија. Таа ќе одлучува кој обвинител ќе би-
де разрешен.

Именувањето на обвинителите ќе го 
врши Совет на обвинители, составен од 
11 члена. Меѓу нив се министерот за 
прав да, државниот обвинител, шест об-
ви нители избрани на непосредни из бо-
ри и тројца членови ќе ги избира Со-
бранието.

Претседателот на државата остана 
без право да предлага свои членови, ка-
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ко што беше случај за Судскиот совет.
Во пишувањето на законите беа инволвирани домашни 

и странски експерти, меѓу кои и италијанскиот обвинител 
Франческо Мандои.

Меѓутоа, главниот збор околу законите за Обвини тел-
ството ќе го имаат пратениците од опозицијата, но и од 
власта. Тие треба да ги разгледаат нацрт-верзиите и да го 
дадат својот суд, од кој во голема мера ќе се креираат ид-
ната кадровска политика, но и костурот на борбата про-
тив организираниот криминал.

ПРОЦЕДУРИ ВО СТРАНСТВО
 
Одлуката јавниот обвинител да го предлага Владата, а 

да го избира Собранието е меч со две острици, бидејќи 
процедурата за избор на првиот човек во Обвинителството 
останува иста, како и во времето на Бранко Црвенковски 
и во идилата на Љубчо Георгиевски. Имено, Александар 
Прчевски и Ставре Џиков се нивни производ, кој беше спа-
куван во најтесните партиски раководства и затоа своето 
реноме и име го изгубија во лавиринтот на политиката, 
која не дозволи акција, борба против организираниот кри-
минал и корупцијата.

Според експертите, кои бучно беа против директната 
странска инвестиција во врвот на Јавното обвинителство, 
сега ја бранат својата поранешна позиција дека новината 
и слободата при изборот на обвинителот паднаа кога се 
носеа уставните амандмани. "За време на уставните аманд-
мани имаше и поинакви мислења. Се предлагаше Советот 
на јавните обвинители да го избира јавниот обвинител, но 
не помина. Сега новина е тоа што Владата, пред да го пред-
ложи обвинителот, мора да обезбеди мислење во писмена 
форма од Советот на јавните обвинители и да го достави 
до Собранието. Тоа е чекор напред", изјави во медиумите 
вишиот јавен обвинител Тодор Витларов. 

Поранешниот јавен обвинител Александар Прчевски, 
при јавната дебата за предложените амандмани за пози-
цијата на Обви нител ството, изјави дека опцијата Владата 
да го предлага, а Собранието да го избира првиот човек 
на Обвинителството значи чекор назад. 

"Мислењето на Советот на јавните об винители не е 
обврзувачко за Вла дата, но тоа, сепак треба да има вли-
јание при неговиот избор. Бидејќи прашањето на изборот 
на јавниот обви нител беше решено со устав ните аман-
дмани, сега ги иско ристивме сите можности да се намали 
арбитражноста на Владата во таа процедура. Многу други 
држави имаат вакви решенија. Треба да се има предвид 
дека јавниот обвинител, сепак по функција е продолжена 
рака на из вршната власт", оценува академик Владо Кам-
бовски. Ова прашање земјите во ЕУ  различно го ре шиле. 
На пример, во Австрија јавните обвинители ги на значува 
претсе да телот на државата, во Ро манија ги назначува 
шефот на држа вата, но по препорака на правосудна ко-
мисија. Во нај сил ната економска држава, САД, јавните 
обвинители на сите нивоа, вклучувајќи го и генералниот 
обвинител, ги назна чува претседателот на државата. Во 
Белгија таа улога ја има кралот, но јавните обвинители ги 
разрешува само на предлог на министерот за правда. 
Слично е и во Шпанија, каде предлогот го доставува Вла-
дата, но по мислење на Генералниот совет на судската 
власт. Во Чешката Ре пуб лика врховниот државен обвини-
тел го именува Владата, но само на предлог на министерот 
за правда. Ова пра шање во Швајцарија се решава по волја 
на кантоните, но ги назначува Парламентот или Владата. 
Во Данска и во Естонија јавните обвинители ги именува 
министерот за правда. Оваа работа, во земјата на шпа-
гетите - Италија ја решава правосудна комисија. Во Тур-
ција, пак, генералниот јавен обвинител е назначен од Вр-
ховниот совет на судии и обвинители, но само по предлог 
од Генералната ди рекција за персонални и кадровски 
прашања при Минис терството за правда.

ОСТРА АТМОСФЕРА
Новиот државен обвинител, Љупчо Шврговски, беше назначен 

на функцијата откако неговиот претходник беше сменет поради 
неработење. Вакуумот од три месеци не се почувствува во ра бо-
тењето на македонското Јавно обвинителство, бидејќи главните 
одлуки ги донесуваше колегиумот, кој постојано работеше под 
тензија на случаите "Бачило", "Денационализација на земјиште", 
"Кингер" итн.

Назначувањето на првиот човек на Јавното обвинителство на 
РМ мина во остра атмосфера. Опозицијата беше против старата 
процедура, иако таа беше виновна што не ја донесе новата правна 
регулатива.

"Се прави директен упад во правниот систем на РМ", изјави во 
собраниската расправа Борис Кондарко, пратеник од СДСМ.

Инаку, главно, Шврговски не беше критикуван за стручноста 
како обвинител, туку поради пријателството со браќата Мијалкови 
и неприфатената пријава за случајот "НПК", во кој се спомнуваше и 
Груевски.

"Го поздравувам неизнуденото негово признание дека со по-
литичарите нема ништо, дека има само блиски пријателски врски 
со семејството Мијалкови, тоа е многу чесно да се каже", изјави екс-
лидерот на СДСМ, Владо Бучковски.

"Не треба да се претерува во квалификациите, кои не би смеело 
да се слушнат од говорницата, да се спомнуваат семејствата, или 
било какво владеење. Ние ќе се бориме само за законот и од тоа 
нема да отстапиме", потенцира тогаш министерот за правда, Ми хај-
ло Маневски.

Инаку, Љупчо Шврговски  дојде од функцијата заменик-об-
винител во скопското Јавно обвинителство. Тој учествуваше во 
процесот "Раштански лозја", случајот со убиените полицајци во 
Арачиново, а за да се кандидира добил поддршка од функционери 
од актуелната Влада.

Љупчо Шврговски веќе 10 години работи во Обвинителството, 
а за себе смета дека е максимално стручен за да ја извршува функ-
цијата републички јавен обвинител.

Меѓу кандидатите за обвинител беа и поранешниот и ак ту ел-
ниот штипски обвинител, Александар Наков и Драган Гаџов, су ди-
јата Ристо Катавеновски, заменик-јавниот обвинител Коста Петров-
ски и други адвокати и правници.


